
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до розрахунку тарифів на послуги  

з поводження з побутовими відходами  

 

Комунальне підприємство  "Добробут" засновано 20 червня 2002 р. 

Зазимською сільською радою Броварського району Київської області та виконує 

виробничу та іншу діяльність на підставі і відповідно до чинного законодавства 

та статуту підприємства. 

 

Комунальне підприємство «Добробут» (далі - Підприємство) є стратегічно 

важливими підприємством для Зазимської сільської територіальної громади, яке 

забезпечує жителів громади централізованим водопостачанням та 

водовідведенням, надає послуги з вивезення твердих побутових відходів, 

послуги з обслуговування житлового фонду, здійснює заходи з благоустрою 

населених пунктів громади. 

 

Впродовж останніх років у населених пунктах Зазимської сільської 

територіальної громади проведена значна робота у сфері благоустрою, що 

включає витрати на прибирання території, вивіз твердих побутових відходів, 

ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впровадження роздільного збору твердих 

побутових відходів, впорядкуванню прибудинкових територій, місць відпочинку 

та ін. Заходи по благоустрою та покращення санітарного стану населених 

пунктів здійснюється в інтересах жителів Зазимської громади з метою 

покращення санітарного стану та екологічної ситуації, створення умов для 

культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку 

населення, підвищення рівня громадського поряд.  

 

На початку 2023 року Зазимська сільська рада вирішила відмовитись від 

сторонніх організацій, які надають послуги з вивезення твердих побутових 

відходів та прийняла рішення зобов’язати комунальне підприємство «Добробут» 

надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів від населення та 

підприємств громади. 

 

В 2022 році було поновлено матеріально-технічну базу Підприємства:  

1. Вантажний спеціальний сміттєвоз – С, марка FORD, модель CARGO 1833 

DC,  загальна вартість  2 415 000,00 грн. 

2. Автогрейдер  ДЗ -143 з переднім (бульдозерним) відвалом,  загальна вартість  

750 000,00 грн. 

3. Шини вантажні 315/80 R22.5 – 76 560,00 грн. 

4. Технічне обслуговування двигуна сміттєвоза - С, марка FORD, модель 

CARGO 1833 DC (діагностика ходової частини, ремонт редуктора заднього 

моста)  – 93 277,00 грн. 

5. Технічне обслуговування бункеру сміттєвоза - С, марка FORD, модель 

CARGO 1833 DC – 65 163,00 грн. 

 



Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 26.06.2010р. № 1060 «Про 

затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з 

побутовими відходами» (зі змінами), наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

12.09.2018р. № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 

послуги, поданих для їх встановлення» підприємство виконало проектні 

розрахунки тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами на              

2023 рік.  

 

Тариф встановлюється вперше. 

 

Формування тарифів на послуги здійснювалось відповідно до річного плану 

надання послуг і економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням 

індексу зміни цін виробників промислової продукції - 106,1% згідно постанови 

КМУ від 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2021-2023 роки». 

 

При розрахунку витрат на оплату праці враховані мінімальні соціальні 

гарантії встановлені державою (мінімальна зарплата 6700 грн. та прожитковий 

мінімум для працездатних осіб 2684 грн.). Середньооблікову чисельність 

персоналу задіяна в процесі складає 7 осіб.  

 

Планова повна собівартість послуг складає 4108,76 тис.грн, в тому числі: 

паливно-мастильні матеріали - 1746,45 тис.грн. (питома вага у повній 

собівартості 43%), витрати на оплату праці  - 1038,6 тис.грн. (25%), нарахування 

на зарплату 228,49 тис.грн. (6%), амортизація основних засобів – 217,09 тис.грн. 

(5%), інші витрати (інші матеріали, матеріали на охорону праці, 

техобслуговування для підтримки основних засобів в робочому стані, послуги 

сторонніх організацій) – 649,2  тис.грн. (16%), чистий прибуток – 194 тис.грн. 

(5%),  податок на прибуток 34,92 тис.грн. (1%) . 

 

Плановий обсяг реалізації послуг складає 18 261 м. куб., в тому числі 

населення – 10 044 м. куб., бюджетні організації - 547 м. куб., 7 670 м. куб. інші 

споживачі. 

 

Проектний розмір тарифів на послуги з вивезення побутових відходів 

складає 225 грн./м. куб. (без ПДВ), 270,0 грн./м. куб. (з ПДВ). 

Плановий прибуток у сумі 194 тис. грн. та суму амортизації –                       

217,09 тис. грн. підприємство планує направити на покращення матеріальної 

бази підприємства.  

 

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення необхідного обсягу та якості 

послуг, забезпечення стабільної роботи підприємства надаємо на розгляд та 

просимо затвердити проект тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами.  


